FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT
Declarație pe propria răspundere
PĂRINTE / TUTORE
Subsemnatul__________________________________________________________________,
domiciliat în localitatea _________________________________________________________,
str.________________________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____, județul
_____________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _____________, telefon de contact
_____________________________, email ___________________________, în calitate de părinte/
tutore al minorului ________________________________________, care are vârsta de ____________
ani împliniți, declar prin aceasta că sunt de acord cu participarea copilului meu/ minorului aflat sub
tutela mea la ___________________________ organizat de DAFIR CADCONSULT SRL. Totodată,
îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul, privind prelucrarea următoarelor date cu caracter
personal ale minorului aflat sub tutela mea: nume și prenume, vârsta, telefon, adresa e-mail, imagine,
denumite în continuare „Datele”, de către DAFIR CADCONSULT(și orice succesor legal al acesteia),
precum și de către un alt operator împuternicit de DAFIR CADCONSULT, prin mijloace
automatizate și/ sau manuale, pe întreaga durată, necesară realizării scopurilor prelucrării datelor cu
caracter personal. Declar că, am fost informat/ informată cu privire la drepturile ce sunt recunoscute
persoanelor fizice prin Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv, dar fără limitare, la
dreptul de acces și intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și
dreptul de a se adresa justiției. Mă oblig ca, minorul aflat sub tutela mea/ copilul meu va fi receptiv la
eventualele sfaturi ale DAFIR CADCONSULT SRL, pe întreaga durată a evenimentului și că, se va
supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general.
Pe propria mea raspundere:
• declar că, datele de mai sus sunt exacte și îmi asum responsabilitatea pentru veridicitatea acestora.
• declar că, am citit cu atenție toate materialele informative, puse la dispoziție de DAFIR
CADCONSULT SRL, înțeleg și sunt de acord cu prevederile acestor materiale de informare și cu toate
celelalte informații de pe website-ul DAFIR CADCONSULT SRL.
• declar că, înțeleg și sunt de acord cu faptul că orice solicitare care vine în contradicție sau contravine
Regulamentului GDPR nu va fi luată în considerare de către DAFIR CADCONSULT SRL.
Necitirea cu atenție a materialului informativ nu poate fi interpretată de mine ca fiind lipsă de
informație, recomandări, reguli și conduite din partea DAFIR CADCONSULT SRL, înteleg acest
lucru și accept că sunt direct responsabil, pentru eventualele neplăceri cauzate de necunoasterea

Regulamentului GDPR sau a materialelor informative, înainte, în timpul și după prelucrarea datelor
minorului.
Subsemnatul, declar că am citit și am înțeles în totalitate aceasăa declarație, prin urmare accept să o
semnez din propria voință/ inițiativă.
Data,

Semnătura,

